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Bikerafting Herentals 
 

Stap 1: packraft reserveren en (eventueel) straps aanschaffen 

Eerst wat noodzakelijke voorbereiding: een packraft huren. Aanrader is het 

lichtgewicht model 'Rogue Lite' van Fagus Outdoor (www.fagusoutdoor.be). 
Kostprijs: €35 per persoon per dag. Inbegrepen in deze prijs: compacte pomp, 
demonteerbare paddles, zwemvest en comfortabel opblaasbaar zitje. Tegen een 
kleine meerprijs kunnen de packrafts bij jou thuis geleverd en opgehaald worden. 

Verder heb je nog iets nodig waarmee je de packraft aan je mountainbike-stuur 
bevestigt. Wij kochten hiervoor 'Fixplus straps', die komen zeker nog van pas bij 
andere bikepacking-avonturen. Al zal een dik keukentouw misschien ook wel 
werken. 

Enkele foto’s van deze bijzonder multifunctionele straps: 

 

 

In het kort, je rijgt de strap door de gesp en spant hem aan, hierdoor zit hij vast.  

De langste versie (66cm) is degene die je moet hebben. Het exemplaar op de foto’s 
komt van www.thomann.de (een Duitse muziekwinkel). 
 

http://www.fagusoutdoor.be/
http://www.thomann.de/
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Stap 2: met de auto naar Herentals 

Het adres: Heistraat (kruising met wijngaard), 2200 Herentals. 

Je kan je auto parkeren op de gratis parking aan de spoorweg: 

 

 

Stap 3: packraft op de mountainbike en gaan 

Je hebt best wel wat materiaal bij. Toch zal je zien dat je ze vrij eenvoudig mee 

op je mountainbike kan nemen, als je maar weet hoe: 

De packraft bevestig je met de straps (of touw) aan je stuur: 
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De zwemvest, de pomp en het zitje voor in de Packraft neem je mee in je rugzak, 

de paddles bevestig je bovenop je rugzak (indien je rugzak hierop voorzien is 

natuurlijk, anders prop je ze gewoon mee in je rugzak): 

Zoals je op de foto kan zien, 

bestaan de paddles uit 4 delen: 2 

roeispanen en 2 buizen. Ik gebruikte 

de netjes links en rechts van de 

rugzak (normaal voor drinkbussen) 

om de buizen in te steken, de 

roeispanen pasten dan in een net 

aan de buitenkant van de rugzak. Je 

kan deze ook in de rugzak steken, al 

moet je de ritsen dan misschien aan 

elkaar vastbinden zodat ze niet 

open gaan door het gewicht van de 

paddles. Even puzzelen wat voor 

jouw rugzak werkt… 

 

Reservemateriaal (band/pomp) steek je weg in een kleine saddle bag, of mee in de 

rugzak. 

Het startpunt van de mountainbike route is op het einde van de parking, vlak naast 

de spoorweg. Er staat ook een bord met het lokale mountainbikeroute netwerk: 

 

Je volgt achtereenvolgens de rode, groene en blauwe mountainbikeroute. Het GPX-

bestand wijkt hier af en toe vanaf om verwarring te vermijden op de punten waar 

de heen en terugweg dicht bij elkaar liggen, maar je kan ook gewoon de pijltjes 
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volgen. Let wel goed op wanneer je van de éne route moet overstappen op de 

andere, dan heb je snel een pijltje niet gezien en sta je meteen weer aan je auto. 

Vanaf de kabouterberg volg je de gpx-track van eenvoudigweg, dit punt is 

gemakkelijk te herkennen: je moet een relatief drukke baan over, links is er een 

kleine heuvel –  de ‘kabouterberg’ - met een molen (opgelet, in juni 2020 werd 

deze opnieuw opgebouwd en waren de wieken er af), rechts is er een minigolf. 

 

 

De route gaat normaal langs zandweg achter de kabouterberg, maar om naar het 

startpunt voor de packraft te gaan neem je de straat die daar vlak naast ligt, langs 

het café. Hier stap je dus af van de blauwe maintainbikeroute. 

 

Vanaf daar volg je grotendeels een gele verbindingsroute, volg het gpx bestand van 

eenvoudigweg tot in Retie. 
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In Retie rijd je de brug over de kleine stuwdam over, de instapplaats voor de 

packrafts ligt dan aan je linker kant. You’ll see, er is ook reguliere kayakverhuur. 

 

Je kan de stijger gebruiken die ook voor de reguliere kayaks gebruikt wordt, deze is  

geen eigendom van de kayakverhuurders en zijn dus voor iedereen beschikbaar. 

 

Merk op: deze mountianbikeroute is - onder meer dankzij haar fantastische single 

tracks - één van de leukste en mooiste mountainbike routes van België. Alleen kan 

de bodem bijzonder zanderig worden tijdens droge maanden. Dit maakt de route 

niet minder mooi, maar wel een stuk zwaarder.   
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Stap 4: packraft klaarmaken, fietsen erop en gaan 

Eenmaal aangekomen in Retie haal je de packrafts van de fiets en pomp je ze op. 
Daarvoor gebruik je de meegeleverde pomp. Deze pomp is eigenlijk gewoon een 
luchtdichte zak die je op de packraft kan draaien. Daarna zwier je wat met de zak 
zodat er lucht in komt, houdt de bovenkant dicht en duwt de lucht dan naar 

beneden, in de packraft. Dat ziet er dus ongeveer zo uit: 

 

Na zo’n 10 minuten pompen zal je de indruk krijgen dat er geen lucht meer bij 
komt. Dan is het tijd om de pomp los te draaien. In het ventiel zit een veer, deze 
moet je dan indrukken en een kwartslag naar rechts draaien. Vervolgens draai je 
het meegeleverde buisje op het ventiel en blaas je er nog wat lucht in totdat je er 
niets meer bij krijgt. Het is belangrijk dat hij helemaal vol zit, van zodra de 
packraft op het water ligt zal hij weer afkoelen en zal je zien dat er minder lucht 
in zit (of toch: dat de lucht een minder groot volume inneemt). Dat is helemaal ok. 

Vervolgens laat je de packraft te water en leg je je fiets op de packraft. Hiervoor 
haal je de wielen af je mountainbike. Vervolgens draai je je stuur zodat dit onder 
het frame komt te zitten, en leg je je frame dwars op de voorkant van de packraft. 
Het gewicht van het frame zorgt ervoor dat je stuur niet in het water draait. Let 
daarbij vooral op dat de voorvork volledig op één van de opgeblazen delen van de 
packraft ligt, anders komt je rem in het water. Gebruik het touw aan de voorzijde 
van de packraft om je frame aan de packraft te binen. Vervolgens stapel je de 
wielen erop, en gebruik je de straps (waarmee je eerder je packraft aan je fiets 
bond) om je wielen aan je frame te binden. Als je ze daarbij ook aan de packraft 



 
 
 
Eenvoudigweg – gedetailleerd reisplan 

7 
© 2020 Yves Muyters 

kan bevestigen is dat mooi meegenomen. Het eindresultaat zou er ongeveer zo 
moeten uitzien: 

 

Tenslotte spring je zelf in het bootje, je rugzak leg je tussen je benen. Merk op, 
deze wordt wellicht nat tijdens het peddelen. 

Eens je veilig en wel in je bootje zit, volg je de loop van de kleine nete. Let wel, 
een packraft is wat logger op het water dan een kayak, neem dus rustig de tijd om 
je door de stroming te laten meevoeren en geniet van de natuur rondom je, het is 
daar héérlijk. Als je na 8km bij de stuwdam aankomt ga je weer te land, hiervoor 
gebruik je de stijger op de linker kant (de rechtse kant is privé-eigendom): 

 

Monteer alles weer op je mountainbike en ga al trappend verder met de GPX-track 
van eenvoudigweg. 
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Stap 5: terug naar de parking en naar huis 

De mountainbike-route terug naar de parking is vergelijkbaar met de heenweg: via 
de afgepeilde mountainbike routes van Herentals, Lichtaart en Kasterlee. Deze 
keer volg je de routes wel in omgekeerde volgorde: eerst blauw, dan groen en 
tenslotte rood. Ook hier wijkt het GPX-bestand van eenvoudigweg soms af van de 

afgepeilde route om dubbele stukken en dus onduidelijkheid te vermijden. 

Proficiat, je bent nu een volleerd bikerafter! Dat verdient een drankje en hapje, en 
waarschijnlijk ook droge kleren! 

 

Warme oproep 
Eenvoudigweg is in het leven geroepen vanuit mijn eigen idealisme. Ik verdien hier 

niets mee, behalve dan jouw waardering. Laat me aub weten wat je van deze info 

vindt via eenvoudigweg.reizen@gmail.com. 

Heb je zelf een reis gemaakt te voet of per fiets die het delen waard is mag je 

deze ook altijd doorsturen met enkele foto’s (die online mogen). 

mailto:eenvoudigweg.reizen@gmail.com

